Disciplinárny poriadok SAMŠ

Čl. I
Základné ustanovenie
1. V disciplinárnom konaní v rámci SAMŠ sa riešia priestupky, ktorých sa dopustil držiteľ
licencie SAMŠ alebo tretia osoba, za ktorú držiteľ licencie zodpovedá. V disciplinárnom
konaní sa riešia priestupky voči Pravidlám, ktorými sa pre účel disciplinárneho konania
rozumejú: Stanovy SAMŠ, Rokovací a organizačný poriadok SAMŠ, medzinárodné
športové a technické predpisy FIA a národné športové a technické predpisy SAMŠ.
2. V mene právnickej osoby – účastníka disciplinárneho konania – koná jej štatutárny orgán
alebo osoba poverená konaním na licencii alebo štatutárnym orgánom písomne
splnomocnený zástupca. Podpis sa splnomocnení musí byť úradne osvedčený.
Čl. 2
Disciplinárny orgán
1. V disciplinárnom konaní rozhoduje Disciplinárny výbor SAMŠ (DV SAMŠ). Predsedu
a členov volí Valné zhromaždenie SAMŠ.
2. Ak v prerokovávanej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov predsedu alebo člena DV
SAMŠ, táto osoba sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní.
3. V prípade konfliktu záujmov predsedu alebo niektorého člena DV SAMŠ v prerokovanej
veci je predseda DV SAMŠ alebo tento člen DV SAMŠ nahradený predsedom (členom) DV
SAMŠ rozhodnutím prezidenta SAMŠ.
4. Na rokovanie DV SAMŠ je prizvaný aj predseda toho orgánu (komisie, výboru), ktorého
problém sa bude riešiť. Táto osoba nemá právo v prerokovávanej veci rozhodovať.
Čl. 3
Začatie disciplinárneho konania
1. Disciplinárne konanie sa začína na základe písomného podnetu.
2. Podnet môže podať:
a) VV SAMŠ,
b) Komisia alebo výbor SAMŠ,
c) Rada športových komisárov.
3. Podnety sa doručujú na sekretariát SAMŠ, ktorý ich bezodkladne predkladá predsedovi
DV SAMŠ.
4. Podnet môže byť podaný za porušenie Pravidiel voči konkrétnej osobe alebo neznámej
osobe.
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Čl. 4
Priebeh disciplinárneho konania
1. Podnet musí byť prerokovaný bezodkladne, najneskôr do 2 mesiacov od jeho doručenia.
2. Disciplinárne konanie nie je možné zahájiť pokiaľ od previnenia uplynula doba dlhšia ako
jeden rok.
3. Do premlčacej doby sa nezapočítava doba, počas ktorej nebolo možné prípad prerokovať
pre zákonnú prekážku.
4. Každý držiteľ licencie má právo brániť sa osobne. Ak sa niektorá z predvolaných strán
nedostaví a neoznámi závažný dôvod, môže DV SAMŠ rozhodnúť v disciplinárnom konaní
aj v jej neprítomnosti.
5. Rokovanie DV SAMŠ je neverejné a ústne. V odôvodnených prípadoch môže DV SAMŠ
rozhodnúť, že rokovanie bude verejné. Porada o rozhodnutí DV SAMŠ sa koná vždy s
vylúčením verejnosti. Rozhodnutie sa vyhlasuje verejne.
6. V disciplinárnom konaní musia byt' náležite a objektívne objasnené a posúdené všetky
okolnosti prerokovaného prípadu. Za týmto účelom je DV SAMŠ oprávnený predvolať k
prerokovaniu potrebné osoby, ktoré musia podať príslušné svedectvo. Taktiež je
oprávnený vyžiadať si potrebné písomné dokumenty a správy, prípadne znalecké
vyjadrenie.
7. Keď sú dostatočne objasnené všetky podstatné okolnosti prípadu, rozhodne DV SAMŠ o
uložení trestu. Môže však tiež rozhodnúť, že od uloženia trestu upúšťa, pokiaľ príde k
záveru, že sám priebeh disciplinárneho konania splnil svoj výchovný účel s ohľadom na
previnilca a povahu jeho previnenia nie je nutné trest udeľovať.
8. DV SAMŠ o závere disciplinárneho konania a o rozhodnutí DV SAMŠ v tomto konaní
vydáva písomné rozhodnutie.
9. Pokiaľ' sa preukáže, že k previneniu nedošlo, DV SAMŠ vydá rozhodnutie, že sa
disciplinárne konanie zastavuje.
10. DV SAMŠ má právo vypracovať interný sadzobník pokút za štandardné priestupky. V
tomto prípade bude sadzobník po schválení VV SAMŠ publikovaný.
11. DV SAMŠ môže svoje právoplatné rozhodnutie o treste za porušenie predpisov zmeniť na
základe nanovo predložených dôkazov. Návrh na obnovu prerokovania je nutné podať v
lehote do 1 mesiaca od doby, kedy sa ten, kto obnovu navrhuje dozvedel o dôvode na
obnovenie, najneskôr však do 1 roka od nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia DV
SAMŠ.
12. Ak nebolo podané odvolanie, rozhodnutie DV SAMŠ nadobúda účinnosť dňom jeho
vydania.
13. Podanie účinného odvolania k NOS SAMŠ voči rozhodnutiu DV SAMŠ má odkladný
účinok.
Čl. 5
Lehoty a odvolanie
1. Proti každému rozhodnutiu DV SAMŠ sa môže potrestaný odvolať k Národnému
odvolaciemu súdu SAMŠ (NOS SAMŠ).
2. Odvolanie musí byť písomné, musí byť podané oprávnenou osobou a musí byť doručené
do sídla SAMŠ do 7 dní od doručenia napadnutého rozhodnutia, v rovnakom termíne
musí byť zaplatený depozit za odvolanie do pokladne alebo na účet SAMŠ. V opačnom
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prípade je odvolanie neúčinné.
3. Depozit za odvolanie proti rozhodnutiu DV SAMŠ činí 665,- EUR.
4. Rozhodnutie NOS SAMŠ v odvolaní proti rozhodnutiu DV SAMŠ nadobúda účinnosť dňom
jeho doručenia odvolávajúcemu sa.
5. Ak NOS SAMŠ odvolaniu nevyhovie alebo vyhovie iba čiastočne, depozit celý alebo časť,
ktorú určí NOS SAMŠ prepadá v prospech SAMŠ. Ak NOS SAMŠ odvolaniu vyhovie, SAMŠ
vráti depozit odvolateľovi.
Čl. 6
Evidencia
Agendu rokovania DV SAMŠ a evidenciu uložených trestov vedie sekretariát SAMŠ. Písomný
materiál z disciplinárneho konania sa uschová na sekretariáte SAMŠ najmenej na dobu 5
rokov odo dňa rozhodnutia.
Čl. 7
Doručovanie písomností
Všetky písomnosti musia byť doručené do vlastných rúk všetkým zainteresovaným.
Písomnosti sa doručujú na poslednú známu adresu zainteresovaného. Ak sa písomnosť
nepodarí adresátovi doručiť, za deň doručenia sa považuje deň, kedy uplynula lehota
uloženia zásielky na pošte alebo deň, kedy adresát odmietol zásielku prijať, alebo deň, keď
pošta vráti nedoručenú zásielku z dôvodu, že adresát sa na adrese nezdržuje a to aj v
prípade, že sa adresát o týchto skutočnostiach nedozvedel.
Čl. 8
Zverejňovanie rozhodnutí
SAMŠ má právo zverejniť alebo nechať zverejniť účinné rozhodnutia z disciplinárneho
konania. Rovnako uviesť mená všetkých zúčastnených. Osoby, ktoré sú uvedené v
zverejnených účinných rozhodnutiach z disciplinárneho konania, nemajú právo z titulu tohto
zverejnenia akokoľvek postupovať proti SAMŠ ani proti osobám, ktoré rozhodnutia zverejnili.
Čl. 9
Náklady spojené s rozhodovaním DV SAMŠ
Náklady spojené so zasadnutím a rozhodovaním DV SAMŠ budú po ukončení sekretariátom
SAMŠ uplatňované voči strane ktorej bol uložený trest, pokiaľ príslušný orgán nestanoví inak.
Čl. 10
Záverečné ustanovenie
Tento disciplinárny poriadok nadobúda platnosť a účinnosť jeho schválením Výkonným
výborom SAMŠ a nahradzuje disciplinárny poriadok z 10.1.2015.

Tento Disciplinárny poriadok bol schválený VV SAMŠ dňa 30.6.2016.
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